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 الثّاين مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسيّ  –اللغة العربّية 
 ( ______  الّتاريخ :_______________   العاشر _________       الّصف ) االسم :_________

 
 السّ ؤال األوَّل: من قصيدة ) أان َمن بّدل ابلّصحب الكتااب  (

ُأجيبُ  األبياتَ الفهم واالستيعاب:أقرأُ  عّما يليها: اآلتيَّة مث َّ  
ليس ابلواجِد للّصاحب عااب              صاحٌب إن عبته أو مل تعب    -1  
وكساين من ُحلى الفضل ثيااب            ا أخلقُته جددين            كلمّ -2  
مسٍر طال يطوي األحاديَث اقتضااب        فيه عن      نقّصر ربَّ ليٍل مل -3  
ورشيُد الكتِب يبغيك الصوااب                صاحلُ اإلخواِن يبغيك التُّقى -4  

 
ومن أيَّ عصر؟ األبيات؟ هذه   َمن قائل  -أ  

أمحد شوقي العصر احلديث_  
األبيات؟ ما الفكرة العامة اّليت تدور حوهلا هذه   -ب  

  الكتاب أوىف صديق
ا وافي ا.شرًحا أدبي   ابعَ َت الرَّ البي أشرح  -ج  

 مرتوك للطالب حسب أسلوبه
ما يلي: من األبيات   أستخرج  -د  

عبته،مل تعبا ، طباقً صاحب اسم فاعل  
اقتضابً  اختصارا مرادفَ  ،إخوان  أخ مجعَ   

 
 الّسؤال الثّاينّ: من درس ) زعرت وزجنبيل (

عّما يليها: مثَّ أجيبُ  اآلتيةَ  الفقرةَ  أقرأُ   
لك املساِء، وخلتها تندلُق يف جويف فشربُتها،ومل ترِو ظمأ الّصحراء اندفقت ثلوُج واشنطَن بغزارٍة يف ذ      

 املُتجذر يف داخلي.
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العبارة ؟ من هذه  كما تفهم    ملسيطرة  على البطلَة ما العاطفة  ا-أ  

اىل الوطن وهي يف الغربة.الّشوق واحلنني   
؟ينتمي هذا النَّص   أدبّ  فن   إىل أيّ  -ب  

.قصة قصرية  
إنشائي.من  تندلق يف مجلة  مفيدة  أضع  كلمَة  -ج  

 مرتوك للطالب.
  .أعرب  كلمة ترو  كما جاءت يف الّنص-د

  .ترو : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة
أوّضح  أسباَب استخدام الكاتب لعنصر االسرتجاع؟  -ه  

 لتوضيح بعض األحداث املهمة،لتعميق إحساس معنّي يعيشه بطل القصة.
 الّسؤال الثَّالث:

عمَّا يليها: مثَّ أجيبُ  ( الّشاعر الّنمر)  من درسِ  اآلتيةَ  الفقرةَ  أقرأُ   
تشينج رجٌل واسُع العلِم، يهوى كتابة الّشعر، ويعملُ يف إحدى املقاطعاِت الّشرقّية ضابطًا مساعًدا، بعد        

ّشعر.اىل وظيفتِه اّليت كان قد استقال منها ليتفرّغ لكتابة السنة من عودته   
 
ما الفكرة  الرّئيسة اّليت تدور حوهلا قصة الّشاعر الّنمر؟-أ  

ا اىل احليوانّية حتت ظروف معينة. ختّلي اإلنسان عن طبيعته البشريّة وحتوهلّ   
أسّجل ثالَث صفات للّشاعر الّنمر.-ب  

.اخلوف، الغرور،الكربايء  
  سبب اختياري له.لفكرة الكاتب، وأبنّي  الّنمر مناسًبا  غريأختار  رمزًا آخر -ج

 مرتوك للطالب.
من النَّص ما يلي: أستخرج  -د  

يتفرّغ ينشغل ، ضدَّ                            واسع فاعل  اسمَ   
الّشرقّية نعًتا ،                             العلم   ليهمضافًا إ  
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 املفاهيم اللُّغويَّة
 مث َّ أجيب عّما يليها: التالّيةَ  القصيدةَ  أقرأُ : ّرابعالالسُّؤال 

من َسـّره زمٌن سـاءته أزمانُ                 اأبـدً  ادائمً  ا حتسـنّب ُسرورً ال -أ  
 ب-ليس السّ عيدُ  الذي ُدنياُه ُتسـعدُه        إّن الّ سعيد الّ ذي ينجو من الـنّ ار
 ج-وما السّ عادةُ  يف الدّ نيا سوى َشبحٍ       يُرَجى، فإن   صارَ  جسمً ا مّلُه البشرُ 

ـعــيدُ ولـكّن التَّـِقّي هو الـسّ       عـادَة مجـَع ماٍل     ولسُت أرى السّ -د  

 
 :ته خطما حتَ  أعرب  -أ
 اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة:لّسعيد  ا

مضاف اليه جمرور وعالمةجره الكسرة:شبح    
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:الّسعادة    

لي:أستخرج  األبيات  ما ي-ب  
حتسبّ  ينصب مفعولني فعالً  ،ما السعادة يف الدنيا سوى شبح أسلوب استثناء  

ساءته ،ضمريًا متصال                            الّتقيّ  رف انسخامسًا حل  
 

 الّسؤال اخلامس: أضبُط أواخَر الكلمات اّليت حتتها خط:
 1-زرت  مدَن الّدولة ما عدا الشّ ارقةَ . الفتحة

 2-جاءَ  الطالب  إال خالدً ا.الفتحة
 3-أحب   الفواكه عدا املوزَ .الفتحة/الكسرة

 4-مل حيضر إال املعلم   .الضّمة
 

 أصّوُب اخلطأ فيما يلي:-ب
األبطالَ  .جيٌش عظيمٌ  -األبطال  األحرارَ  -حنن-1  
املهندسَ أخطّط الطّرق.-املهندس  -أان -2  
الطالَب اجملتهدين.رائعون.-الّطالَب اجملتهدون-أنتم -3  
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 الّسؤال الّسابع: املهارة الكتابية
 :أختار  واحًدا بني املوضوعني اآلتيني مبا ال يقّل عن عشرة أسطر مراعًيا القواعد اإلمالئية والنحويّة وعالمات الرّتقيم

فيه عن أهم االخرتاعات واالبتكارات اّليت سهلت عليك حياتك اليومّية. تتحدث   مقاالً  أكتب  -1  
واصًفا بذلك عالقتك جبريانك وواجباتك اجتاههم. اجلار ة عن مكانة  ة قصريً قصً  أكتب  -2  
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